Talua iBoard 2 Maya CS
A lousa Talua iBoard Maya CS é uma lousa interativa robusta com superfície em aço cerâmico
(CS - Ceramic Steel) e que utiliza a moderna tecnologia MimioTeach. Essa tecnologia possui sensores
ultrasônicos e infravermelhos que trabalha em conjunto com a caneta eletrônica MimioStylus que funciona como o mouse de seu computador. O quadro interativo Talua
iBoard 2 Maya CS, usado em conjunto com um projetor de vídeo multimídia e um computador, permite aos usuários , alunos ou executivos
interagir com o MS PowerPoint, softwares educacionais, sites da Internet ou quaisquer outros aplicativos do seu computador, diretamente
da
superfície da lousa.
A Tecnologia MimioTeach pode ser utilizada com ou sem fio. Para
utilizá-la sem fio, simplesmente conecte o pequeno receptor MimioHub em uma porta USB em seu computador. Conecte seu computador a um projetor padrão e a tela de seu
computador será exibida no quadro branco. A barra interativa e o receptor MimioHub se comunicarão de forma sem fio
a partir de qualquer local em sala de aula. Caso opte por
utilizar a
tecnologia com fio, conecte o cabo USB na barra e em seu
computador ou na tomada. Use a caneta MimioStylus para
acessar seu computador a partir do quadro branco ou
navegue na web como parte de sua sala de aula.

Principais Características:





Possui superfície de aço cerâmico;
Funciona com qualquer projetor multimídia;
Possui recurso de gravador de áudio e vídeo;
Compatível com Microsoft Power Point, Adobe Acrobat, entre outros;

Software em Português, com licença para número ilimitado de usuários;

Garantia limitada de três anos podendo ser estendida
por mais 2 anos.
Superfície do quadro:

Medidas:









Superfície de aço cerâmico e3 da PolyVision;
Antirreflexo;
Superfície magnética com acabamento ultra suave;
Melhor visibilidade;
Permite o uso de marcador para quadro branco;
Fácil de limpar com pano seco ou apagador;
Resistente a manchas, riscos e pichação

120 x 180 usada no formato standard (4:3)
120 x 240 usada no formato widescreen
(16:9 e 16:10)

Criação de aulas é fácil e rápida— O software MimioStudio vem com uma extensa biblioteca com
imagens, figuras, atividades e vídeos prontos para usar. Você pode facilmente pesquisar por conteúdo e
criar seu próprio banco de dados incluindo animações, clipes de áudio e vídeo, gráficos, arquivos em
Flash e muito mais.

Sobre o Software MimioStudio
Crie aulas super interativas !

Encontre conteúdos envolventes

É fácil criar com o software MimioStudio.
Seus recursos intuitivos e interface simples,
permite que você crie sem esforço suas
aulas interativas.

Jogos de palavras, testes e milhares
de imagens estão na ponta de seus
dedos para aprimorar suas aulas.
Você pode encontrá-las dentro da
Galeria MimioStudio que é separada
por temas.

Ensine de forma mais interativa!
O software MimioStudio, torna suas aulas
em uma experiência prática e cativante.
O software inclui um extenso conjunto de ferramentas possibilitando mais flexibilidade para os professores que querem desenvolver lições envolventes. As novas ferramentas
incluem novos pincéis, recorte de tela de forma livre,
uma paleta de cores pessoal e o reconhecimento
de formas, além de um criador de atividades inteligente.
Requisitos do sistema
Windows XP, Vista, Windows 7 e 8
Mac OS 10.6+
Linux: Fedora e Ubuntu

Principais Medidas:


Suporte a arquivos multimídea
Importação de arquivos de áudio, vídeo e Flash.



120 x 180 usada no formato standard
(4:3)
120 x 240 usada no formato widescreen
(16:9 e 16:10)

Principais Funções

Bloqueia e congela objetos para maior controle de
layout;

Permite a colocação em camadas e a ênfase de
objetos visuais;

Os objetos podem ser redimensionados para caber
na página conforme necessário;

Exibe várias imagens em uma única tela para
acesso e navegação fáceis;

Permite que você integre conteúdo adicional em
um arquivo INK;

Adicione transições e animações para obter apresentações mais dinâmicas e interativas;

Permite a gravação das aulas com som e imagens
e muito mais!
Prazos diferentes de garantia – maiores ou menores - podem se aplicar, conforme prazos
de garantia exigidos em licitações ou ofertados nas proposta de fornecimento da Talua.
Preços, condições e especificações sujeitas à alterações sem aviso prévio. Válido enquanto durar
o estoque. Não garantimos compatibilidade com todos os equipamentos e softwares do mercado.
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